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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Ταυτότητα Σχεδίου Μαθήματος
Ονοματεπώνυμο Δημιουργού:______________________
Τηλ.:_______________________ e-mail:__________________
Ημερομηνία:_________________









Τίτλος Σχεδίου Μαθήματος
Δώστε, με πενήντα (50) το πολύ λέξεις, έναν (1) τίτλο στο σχέδιο μαθήματος που διαμορφώνετε, μέσα στη θεματική
περιοχή που επιλέξατε.
Συντηρούμε, επαναχρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε τα βιβλία μας με τους συμμαθητές μου… είναι
θέμα ταξι(η)κό βλέπετε!

Λέξεις Κλειδιά Σχεδίου Μαθήματος
Καθορίστε τις Λέξεις Κλειδιά που χαρακτηρίζουν το θέμα του σχεδίου μαθήματος που διαμορφώνετε
ανακύκλωση βιβλίων, επαναχρησιμοποίηση βιβλίων, συντήρηση βιβλίων, απορρίμματα,
ομαδοσυνεργατική, χαρτί

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Προσδιορισμός Σκοπού και Στόχων
Ονοματεπώνυμο Δημιουργού:___________________________ Τηλ.:_________________ email:_____________________Ημερομηνία:____________________

ΣΚΟΠΟΣ
Καθορίστε το σκοπό του σχεδίου μαθήματος που διαμορφώνετε, προσδιορίζοντας την προσδοκώμενη μεταβολή των αντιλήψεων των μαθητών σας.

Κατά την ολοκλήρωση του προτεινόμενου σχεδίου αναμένεται οι μαθητές να έχουν μεταβάλει την
αντίληψή τους σχετικά με τη μείωση των απορριμμάτων, με την ανακύκλωση,
επαναχρησιμοποίηση και συντήρηση βιβλίων

Κατά την ολοκλήρωση του προτεινόμενου σχεδίου μαθήματος (PROJECT), οι μαθητές θα είναι σε
θέση:
•Να καταγράφουν τις απόψεις τους, με βάση την εμπειρία τους, σχετικά με τις έννοιες
απορρίμματα , χαρτί, μείωση απορριμμάτων, ανακύκλωση βιβλίων, επαναχρησιμοποίηση
βιβλίων, συντήρηση βιβλίων, πιστοποιημένο σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού.
•Να ανασύρουν πληροφορίες από τον παγκόσμιο ιστό και τη βιβλιογραφία σχετικά με τις
έννοιες
απορρίμματα , χαρτί, μείωση απορριμμάτων, ανακύκλωση βιβλίων,
επαναχρησιμοποίηση βιβλίων, συντήρηση βιβλίων, πιστοποιημένο σύστημα ανακύκλωσης
χαρτιού.
•Να περιγράφουν τα στάδια πραγματοποίησης του σχεδίου μαθήματος που έχουν
συνδιαμορφώσει με τους συμμαθητές τους, καθώς και τις δράσεις που θα εφαρμόσουν σε κάθε
στάδιο, τις υποομάδες μαθητών που θα αναλάβουν τις επιμέρους δράσεις κάθε σταδίου και τα
παραδοτέα που θα δημιουργηθούν σε κάθε στάδιο.
•Να οργανώνουν δράσεις κινητοποίησης των μαθητών του σχολείου τους με σκοπό τη συλλογή
χρησιμοποιημένων βιβλίων.

ΣΚΟΠΟΣ
Καθορίστε το σκοπό του σχεδίου μαθήματος που διαμορφώνετε, προσδιορίζοντας την προσδοκώμενη μεταβολή των αντιλήψεων των μαθητών σας.

Κατά την ολοκλήρωση του προτεινόμενου σχεδίου αναμένεται οι μαθητές να έχουν μεταβάλει την
αντίληψή τους σχετικά με τη μείωση των απορριμμάτων, με την ανακύκλωση,
επαναχρησιμοποίηση και συντήρηση βιβλίων

Κατά την ολοκλήρωση του προτεινόμενου σχεδίου μαθήματος (PROJECT), οι μαθητές θα είναι σε
θέση:
Να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιημένων βιβλίων με βάση τα οποία θα τα
ταξινομήσουν σε βιβλία προς συντήρηση, βιβλία προς επαναχρησιμοποίηση και βιβλία προς
ανακύκλωση
και
να
καθορίζουν
τις
τεχνικές συντήρησης
και
τις
διαδικασίες
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους.
Να συντηρούν τα βιβλία προς συντήρηση, να ταξινομούν τα βιβλία προς επαναχρησιμοποίηση
και να ανακυκλώνουν χαρτί δημιουργώντας φύλλα από χαρτοπολτό με αξιοποίηση ως πρώτη ύλη
βιβλία που προορίζονται για ανακύκλωση.

Να συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα και να εκτελούν τις ενέργειες που απαιτούνται για να
έγγραφεί το σχολείο τους σε πιστοποιημένο σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού.
Να καταγράφουν τις απόψεις τους, με βάση τις νέες εμπειρίες που κατέκτησαν από την
ανάπτυξη του παρόντος σχεδίου μαθήματος , σχετικά με τις έννοιες απορρίμματα , χαρτί, μείωση
απορριμμάτων, ανακύκλωση βιβλίων, επαναχρησιμοποίηση βιβλίων, ταξινόμηση και συντήρηση
βιβλίων, πιστοποιημένο σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού.
Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε κοινό.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Σχέδιο υλοποίησης στόχου
Ονοματεπώνυμο Δημιουργού:___________________________ Τηλ.:___________
email:_____________________Ημερομηνία:____________________



1. Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2.
Να καταγραφούν τις αντιλήψεις τους σχετικά με τις μεθόδους που εφαρμόζονται για την παραγωγή χαρτιού,
καθώς και για τη συντήρηση, επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση βιβλίων, έχοντας ως πηγή γνώσης
τις εμπειρίες τους.
Πληροφορίες που θα παρέχετε ή/και Ερωτήσεις που
θα υποβάλλετε στους μαθητές σας, με σκοπό την υλοποίηση του στόχου

Ο Στόχος 1 πρόκειται να
υλοποιηθεί στην 1η συνάντηση.
Ζητείται από τους μαθητές, με
βάση τις εμπειρίες τους, να
απαντήσουν στις ερωτήσεις:
Με ποιες μεθόδους και
διαδικασίες μπορούμε να
ανακυκλώσουμε χαρτί;
Με ποιες μεθόδους και
διαδικασίες μπορούμε να
συντηρήσουμε βιβλία;
Με ποιες μεθόδους και
διαδικασίες μπορούμε να
επαναχρησιμοποιήσουμε τα
βιβλία;
Με ποιες μεθόδους και
διαδικασίες μπορούμε να
ανακυκλώσουμε βιβλία;
Κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του
για την απάντηση των ερωτήσεων.

Παραδοτέα που θα ζητήσετε στη τρέχουσα ή στην επόμενη συνάντηση

Παραδοτέο 1
Κατάλογοι με:
Τις μεθόδους και διαδικασίες με
τις οποίες μπορούμε να
ανακυκλώσουμε χαρτί
Τις μεθόδους και διαδικασίες με
τις οποίες μπορούμε να
συντηρήσουμε βιβλία
Τις μεθόδους και διαδικασίες με
τις οποίες μπορούμε να
επαναχρησιμοποιήσουμε τα
βιβλία
Τις μεθόδους και διαδικασίες με
τις οποίες μπορούμε να
ανακυκλώσουμε βιβλία
Ένα κατάλογο από κάθε μαθητή
της τάξης.

Κριτήρια Αξιολόγησης κάθε παραδοτέου

Αριθμός και ανάλυση των
μεθόδων και των διαδικασιών
που θα καταγραφούν με
βάση τις εμπειρίες των
μαθητών σχετικά με την
ανακύκλωση χαρτιού,
συντήρηση,
επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση βιβλίων.

Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2.
2.

Να ανασύρουν πληροφορίες από τον παγκόσμιο ιστό και τη βιβλιογραφία σχετικά με
την παραγωγή, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση χαρτιού, την ανακύκλωση,
επαναχρησιμοποίηση και συντήρηση βιβλίων.

Πληροφορίες που θα παρέχετε ή/και Ερωτήσεις που
θα υποβάλλετε στους μαθητές σας, με σκοπό την υλοποίηση του στόχου

Ο Στόχος 2 πρόκειται να προετοιμαστεί στην
1η συνάντηση και να υλοποιηθεί στη 2η
συνάντηση.
Προετοιμασία υλοποίησης του Στόχου 2
(γίνεται στην 1η συνάντηση) όπου:
Δίνονται στους μαθητές οι λέξεις κλειδιά
χαρτί,
ανακύκλωση
βιβλίων,
επαναχρησιμοποίηση βιβλίων, συντήρηση
βιβλίων, ταξινόμηση βιβλίων, σύστημα
ανακύκλωσης χαρτιού, απορρίμματα και
Ζητείται από τους μαθητές να συλλέξουν
πληροφορίες από τον παγκόσμιο ιστό και τη
βιβλιογραφία στις θεματικές περιοχές που
ορίζουν οι λέξεις κλειδιά.
Γίνεται επίδειξη αναζήτησης πληροφοριών
χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά σε μηχανές
αναζήτησης στον παγκόσμιο ιστό.
Χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες (4-5
μαθητές ανά ομάδα). Κάθε ομάδα
αναλαμβάνει να συλλέξει πληροφορίες για
μια θεματική περιοχή και να φέρει σε
ηλεκτρονική μορφή τις πληροφορίες που
συνέλλεξε στη 2η συνάντηση, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα δημιουργηθεί το
Παραδοτέο 2.

Παραδοτέα που θα ζητήσετε στη τρέχουσα ή στην επόμενη συνάντηση

Κριτήρια Αξιολόγησης κάθε παραδοτέου

Παραδοτέο 2
Κατάλογος με:
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
μπορούμε να ανακυκλώσουμε χαρτί;
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
μπορούμε να συντηρήσουμε βιβλία;
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τα
βιβλία;
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
μπορούμε να ανακυκλώσουμε βιβλία;
Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που
συνέλλεξαν
οι
μαθητές
από
τη
βιβλιογραφία και τον παγκόσμιο ιστό.

Αριθμός και ανάλυση των μεθόδων και
των διαδικασιών που θα καταγραφούν
με βάση τις πληροφορίες που
συνέλλεξαν οι μαθητές από τη
βιβλιογραφία και τον παγκόσμιο ιστό,
σχετικά με την ανακύκλωση χαρτιού,
συντήρηση, επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση βιβλίων.

Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2.
3.

Να περιγράφουν τα στάδια πραγματοποίησης του σχεδίου μαθήματος που έχουν
συνδιαμορφώσει με τους συμμαθητές τους, καθώς και τις δράσεις που θα εφαρμόσουν σε
κάθε στάδιο, τις υποομάδες μαθητών που θα αναλάβουν τις επιμέρους δράσεις κάθε
σταδίου και τα παραδοτέα που θα δημιουργηθούν σε κάθε στάδιο.

Ο Στόχος 3 πρόκειται να υλοποιηθεί στην 3η συνάντηση.
Προτείνονται στους μαθητές τα στάδια υλοποίησης του
σχεδίου μαθήματος και μετά από συζήτηση
προσδιορίζονται στη λεπτομέρειά τους:
Ο τίτλος κάθε σταδίου υλοποίησης και η μεθοδολογία
υλοποίησής του.
Η υποομάδα που θα αναλάβει την υλοποίηση κάθε
σταδίου
Η χρονική διαδοχή και η διάρκεια υλοποίησης κάθε
σταδίου
Τα στάδια υλοποίησης αναμένεται να συγκεντρωθούν
στους ακόλουθους άξονες δράσης:
Κινητοποίηση
συμμαθητών
για
συγκέντρωση
χρησιμοποιημένων βιβλίων
Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών ταξινόμησης των
χρησιμοποιημένων βιβλίων που θα συλλεχθούν
Συντήρηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
των χρησιμοποιημένων βιβλίων που θα συλλεχθούν

Παραδοτέο 3
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των
επιμέρους σταδίων του σχεδίου
μαθήματος
(project)
όπου
καταγράφονται:
Πληρότητα
πληροφοριών
που
Τίτλος κάθε σταδίου
περιέχονται στο χρονοδιάγραμμα.
Μεθοδολογία
και
εργαλεία
Εφικτό της υλοποίησης κάθε σταδίου.
υλοποίησης κάθε σταδίου
Υποομάδα υλοποίησης κάθε σταδίου
Χρονική διάρκεια υλοποίησης κάθε
σταδίου
Παραδοτέα κάθε σταδίου

Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2.
4.

Να οργανώνουν δράσεις κινητοποίησης των μαθητών του σχολείου τους με σκοπό τη συλλογή
χρησιμοποιημένων βιβλίων.

Ο Στόχος 4 πρόκειται να υλοποιηθεί στην 4η
συνάντηση.
Παραδοτέο 4
Κατάλογος πρακτικών
Ζητείται από τους μαθητές να προτείνουν κινητοποίησης
των
πρακτικές κινητοποίησης των μαθητών του μαθητών
του
σχολείου
με
στόχο
τη
συλλογή σχολείου με στόχο τη
χρησιμοποιημένων βιβλίων.
συλλογή
ης
ης
Μεταξύ 4 και 5 συνάντησης πρόκειται να χρησιμοποιημένων
εφαρμοστούν οι πρακτικές κινητοποίησης βιβλίων.
των μαθητών του σχολείου, στις οποίες θα
καταλήξουν οι μαθητές της τάξης.

Εφικτό της υλοποίησης κάθε
πρακτικής κινητοποίησης.
Αριθμός χρησιμοποιημένων
βιβλίων που θα έχουν
συλλεχθεί έως την 5η
συνάντηση.

Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2.
5.

Να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιημένων βιβλίων με βάση τα οποία θα τα
ταξινομήσουν σε βιβλία προς συντήρηση, βιβλία προς επαναχρησιμοποίηση και βιβλία προς ανακύκλωση
και να καθορίζουν τις μεθόδους/τεχνικές συντήρησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους.

Ο Στόχος 5 πρόκειται να υλοποιηθεί στην 5η
συνάντηση.
Ζητείται από τους μαθητές να καθορίσουν τα
χαρακτηριστικά των χρησιμοποιημένων βιβλίων που
συλλέχθηκαν με βάση τα οποία θα τα διαχωρίσουν σε
βιβλία
προς
συντήρηση,
σε
βιβλία
προς
επαναχρησιμοποίηση και σε βιβλία προς ανακύκλωση.
Στη συνέχεια, ζητείται από τους μαθητές να
διαχωρίσουν τα βιβλία που συλλέχθηκαν στις τρεις
κατηγορίες, με βάση τα χαρακτηριστικά που
καθόρισαν.
Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες και στη συνέχεια
θα συνδυάσουν τα χαρακτηριστικά που προσδιόρισε
κάθε ομάδα.

Παραδοτέο 5
Κατάλογος χαρακτηριστικών
με βάση τα οποία θα
διαχωριστούν τα βιβλία που
συλλέχθηκαν σε βιβλία προς
συντήρηση, σε βιβλία προς
επαναχρησιμοποίηση και σε
βιβλία προς ανακύκλωση.

Αριθμός
και
ακρίβεια
περιγραφής
των
χαρακτηριστικών διάκρισης των
βιβλίων
σε
βιβλία
προς
συντήρηση, σε βιβλία προς
επαναχρησιμοποίηση και σε
βιβλία προς ανακύκλωση.

Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2.
6.

Να συντηρούν τα βιβλία προς συντήρηση, να ταξινομούν τα βιβλία προς επαναχρησιμοποίηση και να
δημιουργούν φύλλα από χαρτοπολτό χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τα βιβλία προς ανακύκλωση.

Πληροφορίες που θα παρέχετε ή/και Ερωτήσεις που Παραδοτέα που θα ζητήσετε στη
Κριτήρια Αξιολόγησης
θα υποβάλλετε στους μαθητές σας, με σκοπό την τρέχουσα ή στην επόμενη
παραδοτέου
υλοποίηση του στόχου
συνάντηση

Ο Στόχος 6 πρόκειται να υλοποιηθεί στην 6η
συνάντηση.
Σε εφαρμογή των μεθόδων/τεχνικών και των
διαδικασιών συντήρησης, επαναχρησιμοποίησηςταξινόμησης και ανακύκλωσης βιβλίων που έχουν
καταγραφεί στο Παραδοτέο 2, ζητείται από τους
μαθητές , εργαζόμενοι σε ομάδες (με αρμοδιότητες
που καθορίζονται στο Παραδοτέο 3), να:
Συντηρήσουν τα προς συντήρηση βιβλία
Ταξινομήσουν
στη
βιβλιοθήκη
τα
προς
επαναχρησιμοποίηση βιβλία
Δημιουργήσουν
φύλλα
από
χαρτοπολτό
χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τα προς
ανακύκλωση βιβλία.

Παραδοτέο 5

Κατάλογος με τους τίτλους και
τον αριθμό των συντηρημένων

βιβλίων
Κατάλογος με τους τίτλους και
τον
αριθμό
των
επαναχρησιμοποιημένων βιβλίων
που
ταξινομήθηκαν
στη

βιβλιοθήκη.
Φύλλα
χαρτιού
που
κατασκευάστηκαν
χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη
το χαρτί των προς ανακύκλωση
βιβλίων.

κάθε

Αριθμός
των
συντηρημένων βιβλίων
Αριθμός
των
επαναχρησιμοποιημένων
βιβλίων
που
ταξινομήθηκαν
στη
βιβλιοθήκη
Αριθμός
των
φύλλων
χαρτιού
που
κατασκευάστηκαν
χρησιμοποιώντας
ως
πρώτη ύλη το χαρτί των
προς ανακύκλωση βιβλίων

Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2.
7.

Να συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα και να εκτελούν τις ενέργειες που απαιτούνται
για να γίνει το σχολείο τους μέλος ενός πιστοποιημένου συστήματος ανακύκλωσης χαρτιού.

Πληροφορίες που θα παρέχετε ή/και Ερωτήσεις Παραδοτέα που θα ζητήσετε στη
Κριτήρια Αξιολόγησης
που θα υποβάλλετε στους μαθητές σας, με σκοπό τρέχουσα ή στην επόμενη
παραδοτέου
την υλοποίηση του στόχου
συνάντηση

Ο Στόχος 7 πρόκειται να υλοποιηθεί στην 7η
συνάντηση.
Με βάση τις μεθόδους και διαδικασίες
ανακύκλωσης χαρτιού που καθορίζονται στο
Παραδοτέο 2), ζητείται από τους μαθητές να
εργαστούν στις ομάδες τους και να συμπληρώσει
κάθε ομάδα τα απαραίτητα έγγραφα ώστε το
σχολείο να γίνει μέλος πιστοποιημένου συστήματος
ανακύκλωσης χαρτιού:

Παραδοτέο 7
Συμπληρωμένα έντυπα αίτησης
μέλους
σε
πιστοποιημένο
σύστημα ανακύκλωσης χαρτιού.

κάθε

Πληρότητα στοιχείων στα
έντυπα αιτήσεων μέλους σε
πιστοποιημένο
σύστημα
ανακύκλωσης χαρτιού.
Αποδοχή του αιτήματος.

Γράψτε το στόχο που πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως αναφέρεται στο Επίπεδο 2.
8.

Να καταγραφούν και να παρουσιάζουν σε κοινό τις αντιλήψεις τους σχετικά με τις μεθόδους που
εφαρμόζονται για την παραγωγή χαρτιού, καθώς και για τη συντήρηση, επαναχρησιμοποίηση και την
ανακύκλωση βιβλίων, έχοντας ως πηγή γνώσης τις εμπειρίες που κατέκτησαν από την υλοποίηση του
προτεινόμενου σχεδίου μαθήματος.

Πληροφορίες που θα παρέχετε ή/και Ερωτήσεις που
θα
Παραδοτέα που θα ζητήσετε στη Κριτήρια
Αξιολόγησης
υποβάλλετε στους μαθητές σας, με σκοπό την υλοποίηση του
τρέχουσα ή στην επόμενη συνάντηση κάθε παραδοτέου
στόχου
Ο Στόχος 8 πρόκειται να προετοιμαστεί στην 7η συνάντηση και να
υλοποιηθεί στην 8η συνάντηση.
Στην 7η συνάντηση αναλύονται στους μαθητές καλές πρακτικές
παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας τους με τη χρήση
υπολογιστή και προβολικού και τους ζητείται να δημιουργήσουν τη
δική τους παρουσίαση (κάθε ομάδα μαθητών θα φτιάξει μια
παρουσίαση) με όλα τα αποτελέσματα της εργασίας τους. Η
παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει στην 8η συνάντηση σε
κοινό που μπορεί να είναι και ευρύτερο των μαθητών της
συγκεκριμένης τάξης.
Στην 8η συνάντηση (πριν την προβολή των παρουσιάσεων των
αποτελεσμάτων κάθε ομάδας) ζητείται από τους μαθητές να
απαντήσουν στις ερωτήσεις:
Με ποιες μεθόδους και διαδικασίες μπορούμε να
ανακυκλώσουμε χαρτί;
Με ποιες μεθόδους/τεχνικές και διαδικασίες μπορούμε να
συντηρήσουμε βιβλία;
Με ποιες μεθόδους
και διαδικασίες μπορούμε να
επαναχρησιμοποιήσουμε τα βιβλία;
Με ποιες μεθόδους
και διαδικασίες μπορούμε να
ανακυκλώσουμε βιβλία;
Κάθε μαθητής εργάζεται μόνος του για την απάντηση των
ερωτήσεων.

Παραδοτέο 8
Κατάλογοι με:
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις
οποίες μπορούμε να ανακυκλώσουμε
χαρτί;
Τις
μεθόδους/τεχνικές
και
διαδικασίες με τις οποίες μπορούμε να
συντηρήσουμε βιβλία;
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις
οποίες
μπορούμε
να
επαναχρησιμοποιήσουμε τα βιβλία;
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις
οποίες μπορούμε να ανακυκλώσουμε
βιβλία;
Ένα κατάλογο από κάθε μαθητή της
τάξης.
Παραδοτέο 9
Παρουσιάσεις σε power point των
αποτελεσμάτων του project.
Μία παρουσίαση από κάθε ομάδα
μαθητών.

Κριτήρια για Παραδοτέο
8
Αριθμός και ανάλυση των
μεθόδων/τεχνικών
και
των διαδικασιών που θα
καταγραφούν με βάση τις
εμπειρίες των μαθητών
που κατέκτησαν κατά τη
διάρκεια του project.
Κριτήρια για Παραδοτέο
9
Κάλυψη των στόχων που
τέθηκαν, κείμενα και
φωτογραφίες
που
χρησιμοποιήθηκαν,
τήρηση
χρονοδιαγράμματος.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ 4: Σχέδιο δελτίου αξιολόγησης (Rubric)
Ονοματεπώνυμο Δημιουργού:____________________________________________Τηλ.:_____________
e-mail:___________________Ημερομηνία:________

α/α
Στόχου

1.

2.

Κριτήριο αξιολόγησης ανά στόχο
Παραδοτέο
Βαθμός
Παραθέστε το κριτήριο αξιολόγησης, Παραθέστε το παραδοτέο κάθε στόχου,
(1-20)
όπως αυτό αναφέρεται σε κάθε όπως αυτό αναφέρεται σε κάθε σελίδα
(α)
σελίδα του Επιπέδου 3.
του Επιπέδου 3.
Παραδοτέο 1
Κατάλογοι με:
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
Αριθμός και ανάλυση των μεθόδων και
μπορούμε να ανακυκλώσουμε χαρτί
των διαδικασιών που θα καταγραφούν
Τις μεθόδους/τεχνικές και διαδικασίες με τις
με βάση τις εμπειρίες των μαθητών
οποίες μπορούμε να συντηρήσουμε βιβλία
σχετικά με την ανακύκλωση χαρτιού,
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
συντήρηση, επαναχρησιμοποίηση και
μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τα
ανακύκλωση βιβλίων.
βιβλία
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
μπορούμε να ανακυκλώσουμε βιβλία
Ένα κατάλογο από κάθε μαθητή της τάξης.
Παραδοτέο 2
Κατάλογος με:
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
Αριθμός και ανάλυση των μεθόδων και
μπορούμε να ανακυκλώσουμε χαρτί
των διαδικασιών που θα καταγραφούν
Τις μεθόδους/τεχνικές και διαδικασίες με τις
με βάση τις πληροφορίες που συνέλλεξαν οποίες μπορούμε να συντηρήσουμε βιβλία
οι μαθητές από τη βιβλιογραφία και τον
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
παγκόσμιο ιστό, σχετικά με την
μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τα
ανακύκλωση χαρτιού, συντήρηση,
βιβλία
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
βιβλίων.
μπορούμε να ανακυκλώσουμε βιβλία
Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που
συνέλλεξαν οι μαθητές από τη βιβλιογραφία
και τον παγκόσμιο ιστό.

Βαρύτητα
(β)

5%

10%

Πόντοι
(γ)=(α) x
(β)

α/α
Στόχου

Κριτήριο αξιολόγησης ανά στόχο
Παραδοτέο
Βαθμός
Παραθέστε το κριτήριο αξιολόγησης, Παραθέστε το παραδοτέο κάθε στόχου,
(1-20)
όπως αυτό αναφέρεται σε κάθε όπως αυτό αναφέρεται σε κάθε σελίδα
(α)
σελίδα του Επιπέδου 3.
του Επιπέδου 3.

Βαρύτητα
(β)

8.

Αριθμός και ανάλυση των μεθόδων και των
διαδικασιών που θα καταγραφούν με βάση
τις εμπειρίες των μαθητών που κατέκτησαν
κατά τη διάρκεια του project.

Παραδοτέο 8
Κατάλογοι με:
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
μπορούμε να ανακυκλώσουμε χαρτί;
Τις μεθόδους/τεχνικές και διαδικασίες με τις
οποίες μπορούμε να συντηρήσουμε βιβλία;
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τα
βιβλία;
Τις μεθόδους και διαδικασίες με τις οποίες
μπορούμε να ανακυκλώσουμε βιβλία;
Ένα κατάλογο από κάθε μαθητή της τάξης.

15%

9.

Κάλυψη των στόχων που τέθηκαν, κείμενα
και φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν,
τήρηση χρονοδιαγράμματος.

Παραδοτέο 9
Παρουσιάσεις σε power point των
αποτελεσμάτων του project.
Μία παρουσίαση από κάθε υποομάδα
μαθητών.

5%

ΣΥΝΟΛΟ

Λίαν Ανεπαρκές
Βαθμός 1-5

Στοιχειώδες
Βαθμός 6-9

Επίπεδο υλοποίησης του στόχου – Συσχέτιση βαθμολογίας
Μέτριο
Καλό
Πολύ Καλό
Βαθμός 10-13
Βαθμός 14-16
Βαθμός 17-18

Πρέπει:
100%

Άριστο
Βαθμός 19-20

Πόντοι
(γ)=(α) x
(β)

Τα χαμόγελα …
Η καλύτερη αξιολόγηση

Αντί ευχαριστιών!

Μύλοι-Περιοχή Καταρρακτών
Έδεσσα, Τ.Κ. 58200
Τηλ.:23810-51337, FAX: 23810-21737
kpeedessa@sch.gr ή mail@kpe-edess.pel.sch.gr
Δικτυακοί τόποι
http://kpe-edess.pel.sch.gr
http://blogs.sch.gr/kpeedessa
http://blogs.sch.gr/kpeedessa2
http://www.i-cre8.gr

